
                   Anexo II Identificação da Escola: Escola Básica do 2.º e 3. Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). Nas últimas décadas temos vindo a assistir a uma destruição massiva do nosso planeta. Com a construção desenfreada, pouco organizada, a emissão de gases para a atmosfera, de combustíveis fósseis, de automóveis, de incêndios florestais, com o consequente, aquecimento global, o degelo, o desaparecimento de ecossistemas, espécies em vias de extinção, alterações climáticas, entre outros. Assim sendo, e perante este panorama catastrófico, e porque todos nós somos responsáveis pela destruição do meio ambiente, parece-nos urgente reeducar comportamentos, mudar mentalidades, e adotar práticas que promovam a sustentabilidade. Acima de tudo preservar a natureza, perceber que a aposta encontra-se no uso de energias limpas e renováveis, no racionamento e aproveitamento das mesmas, tão importantes para a nossa sobrevivência. Desta forma, é imperativo salvar o planeta para no futuro podermos ter uma casa.     Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Uso de novos materiais na construção, como o bambu ou tijolos inteligentes, entre outros, de forma minorar o impacto ambiental e os custos.  2. Aproveitamento e consumo de fontes de energia alternativa como a geotérmica.  3. Captação e reutilização de água da chuva, não só para uso residencial como também para abastecimento de áreas mais extensas.     4. Redução e reaproveitamento do desperdício alimentar é fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta, uma vez que todos os dias são deitadas toneladas de comida ao lixo. Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Sendo que provou ser uma prática vantajosa por que motivo não existe um maior incentivo ao uso das energias renováveis?   



 Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Diana Sofia Rodrigues Carvalho 2º Efetivo: Cláudia Vanessa Gonçalves da Silva 1ºSuplente: Mariana Daniela Fernandes da Silva 2º Suplente: Paulo Gilberto Pinto Pestana  Identificação do Jornalista  Carolina Pereira Lopes  Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Solidariedade e Voluntariado.    


